ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
________________________________________________________________
SMĚRNICE TAJEMNÍKA č. 18/2015

Nadační fond Stanislav Hanzla
Čj.: 2010/01-15/14910

V Praze dne 5.3.2015

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora
ČVUT po listopadu 1989. Tento fond si klade za cíl podporovat studenty studijních
programů akreditovaných na fakultách ČVUT . Bližší informace jsou na stránkách

http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/nfsh.

V této směrnici je pouze přiložen formulář „Žádost o stipendium pro rok 2015“ a
„Stipendijní řád fondu pro rok 2015“.
Termín pro podání žádosti na rok 2015 je 15. 5. 2015.
Při vyplňování žádosti nezapomeňte, že, podobně jako je tomu v grantových soutěžích,
formální nedopatření může být důvodem k jejímu odmítnutí. V případě kladného
vyřízení nezapomeňte na závěrečnou zprávu, kterou je nutno předat do 30. 11. 2015.
Její nedodání znemožňuje získání dalšího stipendia v příštím roce a snižuje šanci jeho
získání pro další studenty pedagoga, který tuto žádost verifikoval.

Ing. Leopold Vrána
tajemník FJFI

Přílohy: Žádost o stipendium pro rok 2015;
Stipendijní řád na rok 2015
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NADAČNÍ FOND ČVUT STANISLAVA HANZLA

ŽÁDOST O STIPENDIUM NA ROK 2015
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Bydliště v Praze:
Datum narození:
Fakulta:

Telefon:
Ročník:

E-mail:

Studijní program:
Studijní obor:

Studium zahájeno v akademickém roce:
Počet získaných kreditů v akad. roce 2013/2014:
Vážený studijní průměr za akad. rok 2013/2014:
Počet kreditů získaných od počátku studia:
Číslo účtu, na který má být stipendium zasláno (pouze bezhotovostní platba):
V případě, že se platba neuskuteční vinou žadatele(nesprávné č.ú apod.), ztrácí žadatel na
stipendium nárok.
Krátká profesní charakteristika mé osoby (žadatele o stipendium):

Zdůvodnění žádosti (může být rozvedeno na druhé straně žádosti). Musí obsahovat
specifikaci
finančních nákladů celkem a musí zde být uvedeny případné další zdroje financování i vlastní
příspěvek žadatele.

Vyjádření (doporučení) příslušného akademického funkcionáře nebo pedagoga, který tímto
verifikuje žádost (podle účelu stipendia - odstavec. 2 Stipendijního řádu)
Prohlašuji, že jsem seznámen se Stipendijním řádem nadačního fondu ČVUT Stanislava
Hanzla na rok 2015 a že jsem všechny údaje uvedl pravdivě. Do 30.listopadu 2015 podám
stručnou zprávu o využití uděleného stipendia.
V Praze dne
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STIPENDIJNÍ ŘÁD NA ROK 2015
1. Stipendium může být uděleno studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského

studijního programu prezenčního studia na ČVUT v Praze, v případě bakalářského
studijního programu nejdříve od 2. ročníku.
2. Stipendium je účelové, jednorázové. Uděluje se na konkrétní účel (projekt), který musí
souviset se studijním programem, např.:
a) aktivní účast na konferenci,
b) příspěvek na výzkumný projekt, diplomovou nebo disertační práci,
c) příspěvek 12.000,-Kč na diplomovou práci zpracovanou na téma v oboru
autorizace ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě)
d) příspěvek na studium uskutečňované na zahraniční vysoké škole,
e) příspěvek na výměnný studijní pobyt na zahraniční vysoké škole,
f) příspěvek na další zdůvodněné aktivity (projekty).
3. Podmínky pro získání účelového stipendia
O stipendium může požádat student :
a) Bakalářského nebo magisterského studijního programu, který za
uplynulý akademický rok 2013/2014 (2 semestry):
 dosáhl váženého studijního průměru počítaného podle Čl. 16 Studijního a
zkušebního řádu ČVUT max. 1,8
 získal min. 50 kreditů.
b) Doktorského studijního programu
- prvního ročníku (bez omezení),
- vyšších ročníků (který splnil požadavky individuálního studijního
plánu za předchozí akademický rok 2013/2014).
Uchazeči o stipendium musí splňovat další podmínky:
 proti studentovi není vedeno disciplinární řízení,
 student nemá trvalý pracovní poměr.
4. Výše účelového stipendia
Jednorázová částka může být přiznána do výše .........
12.000,- Kč.
Nejvyšší celoroční částka připadající na stipendia v roce 2015...400.000,-Kč
5. Podávání žádostí
Studenti podávají žádost na předepsaném formuláři do 15.5.2015 Odboru
pedagogiky RČVUT, Zikova 4, Praha 6 (zde obdrží i formulář).
O žádostech bude rozhodnuto do 17.6.2015. Veškeré informace, formuláře i
seznam stipendistů jsou zveřejňovány na adrese rektorátu ČVUT
http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/nfsh . Stipendium bude
zasláno na účet studenta (pouze bezhotovostní převod). V případě, že se
platba neuskuteční vinou žadatele (nesprávné č.ú. apod.), ztrácí žadatel na
stipendium nárok.
Stipendista je povinen do 30.11.2015 podat stručnou zprávu o využití stipendia.
Tento Stipendijní řád byl schválen Správní radou nadačního fondu 29.1.2015.
Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
předseda Správní rady
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